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Toiminnan painopistealueet vuonna 2017  

Vuoden 2017 alkuvuoden työskentely painottuu kuntavaaleihin. Kuntavaalit 
järjestetään 9.4.2017.  

Kuntavaalien jälkeen järjestön kehittäminen painottuu jäsenhankintaan, 
jäsendemokratian parantamiseen sekä uusien jäsenten sitouttamiseen 
puolueeseen. Puolueen kuntatoiminnan koordinointia parannetaan vaalien 
jälkeen. Puolueen taloustilanteen parantamiseksi selvitetään uusia 
rahoitusten muotoja kuten esimerkiksi kuukausilahjoittaminen.  

Puolueen koulutustoiminta painottuu toiminnan suunnittelun parantamiseen 
sekä jäsenistön toimintaedellytysten lisäämiseen. Poliitikkokoulutusta 
kehitetään vuoden 2018 maakuntavaalivoiton näkökulmasta.   

Vuoden 2017 syksyn työskentely painottuu vuoden 2018 maakuntavaalien ja 
presidentinvaalin kampanjoihin. Vuoden 2017 kuntavaalikampanja tarjoaa 
hyvän pohjan maakuntavaaleja varten. Maakuntavaalien ehdokashankinnan 
pohja muodostuu kuntavaalien ehdokkaista. Vaikka kaikki vaalit ovat 
yksittäisiä kampanjoita, niin kaikki ne tähtäävät kohti ja mahdollistavat omilta 
osiltaan vuoden 2019 eduskuntavaalivoittoa.  

Puolue panostaa vuoden 2017 aikana enemmän kansainväliseen toimintaan 
pyrkiessään ottamaan vahvemman roolin Euroopan vasemmistopuolueen 
EL:n johtamisessa. Puolueen tavoite on selkeyttää EL:n 
päätöksentekojärjestelmää ja muuttaa sitä avoimempaan ja 
demokraattisempaan suuntaan.  

Vuoden 2017 osalta puolue panostaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
kehittämiseen. Sisäisen viestinnän kehittämisen panostukset liittyvät 
puolueen tiedonkulun parantamiseen sekä myös jäsenistön tahdon 
selvittämiseen muun muassa SurveyPal työkalun kautta. Ulkoisen viestinnän 
osalta panostetaan erityisesti sosiaalisen median edellytysten 
parantamiseen.  

Puoluehallituksen asettamat työryhmät tuottavat vuoden 2017 aikana 
aluepoliittisen-, kulttuuripoliittisen-, siirtolaisuus- ja kotouttamispoliittisen-, 
tasa-arvopoliittisen, vammaispoliittisen-, sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
ohjelman. Tämän lisäksi puolueelle tehdään yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Puolueen kaikki toiminta niin poliittinen, järjestö- kuin viestinnällinen toiminta 
perustuu ja toteutetaan puoluehallituksen vuoden 2016 tehdyn strategian ja 

!  2



siinä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Puoluehallituksen strategia jalkauttaa 
osaltaan 2020-asiakirjan tavoitteita toimintaan. 
Puoluehallitus valmistelee vaihtoehtoiset ehdotukset elokuulle 2018 
toimintapäivistä maalla risteilyllä merellä, millä nostetaan henkeä 
eduskuntavaaleja kohti ja joka tuo näkyvyyttä puolueelle. 

Järjestötoiminta 

Järjestötoiminnan kehittäminen jatkuu ”Vasemmiston toiminta kohti 2020-
lukua” – asiakirjan pohjalta organisaatiotyöryhmän ja puoluetoimiston 
yhteistyönä. Organisaatiotyöryhmä tukee puolueorganisaation uudistus- ja 
kehittämistyötä, strategian jalkauttamista sekä valmistelee toimenpiteitä 
puoluekokouksen työryhmälle osoittamiin aloitteisiin.  
 
Vuoden aikana järjestötoiminnan painopisteet ovat jäsenhankinta ja jäseneksi 
liittymiseen kehittäminen, Vasemmistoliiton, Vasemmistofoorumin ja KSL:n 
yhteistoiminta kehittämisen jatkaminen, puolueen tukimaksun selvittäminen ja 
mahdollinen käyttöönotto sekä piiritason toiminnan kehittäminen. 

Jäsenhankinta 
Puolueen tärkein voimavara on sen jäsenistö. Aktiivisen jäsenistön tekemisen 
innon perusta on se, että jäsenistömme uskoo paremman maailman 
mahdollisuuteen ja näkee, että muutos on mahdollinen. Muutoksen 
tekeminen edellyttää jäsenmäärän kasvua ja uusien sekä vanhojen 
toimijoiden osaamisen muuttamista poliittiseksi vallankäytöksi. 

Vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lisää aktiivisuutta joka taas johtaa 
jäsenmäärän kasvuun ja päinvastoin. Jäsenten osallistaminen puolueen 
poliittiseen kannanmuodostukseen ja poliittiseen päätöksentekoon on paitsi 
arvojemme mukaista myös kasvun ja muutoksen edellytys. 

Piirijärjestöissä, joissa jäsenmäärät lisääntyvät, tulee jäsenmäärän lisäämisen 
lisäksi panostaa erityisesti jäsenten aktivoimiseen. 
 Piirien tulee mahdollisuuksiensa mukaan käydä alueillaan olevilla sellaisilla 
paikkakunnilla, joissa ei ole aktiivista osastoa, eikä kuntavaaleissa ole ollut 
ehdokkaita. Näin tuodaan puoluetta julki ja herätetään kuntalaisten 
kiinnostusta liittyä jäseneksi ja lähteä ehdolle ja perustaa osasto 
paikkakunnalle.  
  

Puolueen jäsenrakenteessa painottuu voimakkaasti yli 60-vuotiaat jäsenet, 
jotka muodostavat noin puolet jäsenistöstämme. Tämä luo tarpeen kiinnittää 
erityistä huomiota uusien jäsenten saamiseksi mukaan puolueen toimintaan. 
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Vuoden 2017 painopisteenä on jäsenhankinta ja kampanjointi jäsenyyden 
puolesta. Samaan aikaan kehitetään jäseneksi liittymisprosessia ja 
toimintaan mukaan tulemisesta tehdään entistä helpompaa. Tuetaan hyviä 
käytäntöjä uusien jäsenten toivottamisessa tervetulleiksi. Luodaan vuoden 
2016 ”Vaikuta Vasemmistossa” – tilaisuuksien pohjalta valmis toimintamalli 
uusien jäsenten koulutukselle. 

Vasemmistoliiton, eduskuntaryhmän, Vasemmistofoorumin ja KSL:n 
yhteistyö 
Vuonna 2017 jatketaan puolueen, eduskuntaryhmän, Vasemmistofoorumin ja 
KSL:n yhteistoiminnan kehittämistä ja parantamista. Toiminnassa kiinnitetään 
huomiota mm. tiedonkulkuun organisaatioiden välillä. Vasemmistoliiton 
edustajat puolueen ajatuspajan Vasemmistofoorumin ja KSL:n hallinnossa 
kiinnittävät huomiota siihen, että toiminta nivoutuisi mahdollisimman hyvin 
yhteen puolueen toiminnan ja puolueen itselleen asettamiensa tavoitteiden 
kanssa, niin että strateginen toiminnan suunnittelu lisääntyy.  

Jäsenistön, piirien ja työryhmien toiminnan kehittäminen  
Jäsendemokratian parantaminen ja jäsenten toimintaedellytysten lisääminen 
on tärkeää puolueen kehittymisen ja kannatuksen kasvun kannalta. Jäsenten 
aktivoiminen edellyttää jäsendemokratian parantamisen lisäksi myös sitä, että 
edellytyksiä jäsenistön vapaaehtoistyöhön parannetaan. Tämä edellyttää 
rakenteita ja toimintatapoja, joilla jäsenistö voi vaikuttaa itse puolueeseen 
sekä yhteiskuntaan puolueen kautta. Lisäksi tämä edellyttää, että 
jäsenistöstä löytyy riittävästi tietoa, osaamista ja kokemusta vaikuttaa sekä 
puolueessa että yhteiskunnassa. Toisaalta puolueen vapaaehtoistyön 
organisoimisen malliin on sisällytettävä riittävä tuki ja ohjaus jäsenille, jotta 
sellaistenkin jäsenten on helppoa osallistua ja vaikuttaa puolueen toimintaan, 
joiden kokemus ja osaaminen on vielä vähäistä. 

Vuoden 2017 aikana selvitetään sähköisen alustan käyttöönottoa 
mahdollisten jäsenäänestysten toteuttamiseen. Puolue mahdollistaa myös 
perinteisen postiäänestyksen sitä tarvitseville. 

Piirien osalta tämä tarkoittaa sitä, että panostetaan piirien toiminnan 
suunnitteluun sekä myös piirien johdon perehdyttämiseen.  KSL:n kanssa 
järjestetään koulutusta, jonka tarkoituksena on kehittää Vasemmistoliiton 
piiritason toimintaa. Tavoitteena on järjestötoiminnan kehittäminen sekä eri 
toimijoiden toimintakyvyn ja osaamisen parantaminen erityisesti toiminnan 
strategisessa suunnittelussa sekä viestinnässä. 
 
Koulutuksen avulla kehitetään alueellisten toimijoiden, eli piirihallitusten, 
toiminnanjohtajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja tehtävänjakoa. 
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Lisätään toiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta sekä vahvistetaan 
järjestötoiminnan johtamista. Tavoitteena on myös parantaa 
vasemmistolaisten järjestötoimijoiden viestinnän taitoja, erityisesti sosiaalisen 
median hyödyntämisen ja poliittisen viestinnän taitoja. 

KSL:n kanssa yhteistyössä toteutetaan koulutustoimintaa, jonka päätavoitteet 
ovat: 
1) Toiminnan suunnittelun lisääminen 
2) Uusien jäsenten sitouttaminen aikaisempaa paremmin puolueeseen 
3) Vaaliehdokkaiden kampanjoiden tukeminen 
 
”Poliitikkokoulutuksen” nimellä järjestettyä koulutusta jatketaan ja kehitetään 
talvella 2016–2017 saatujen kokemusten perusteella. Koulutuksessa 
huomioidaan tulevat vaalit. Tuetaan sitoutuneita puolueaktiiveja ja edistetään 
mm. heidän onnistuneita vaalikampanjoita ja muuta poliittista toimintaa 
tulevaisuudessa. Koulutus toteutetaan yhdessä KSL:n kanssa.  
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Tukimaksun selvittäminen  
Selvitetään mahdollisuus ottaa Vasemmistoliitolle käyttöön 
tukimaksujärjestelmä. Tukimaksu on tarkoitettu muillekin kuin puolueen 
jäsenille ja toteutuessaan se perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Maksu olisi 
samankaltainen kuin monilla kansalaisjärjestöillä on käytössä, eli 
vapaaehtoinen tukimaksu lähtisi automaattisesti tukijan tililtä kuukausittain. 
Sen lisäksi, että sen tavoitteena on lisätä puolueen resursseja, se voi olla 
myös yksi keino sitouttaa ihmisiä puolueeseen. 

Työryhmät 

Puoluehallitus perusti syksyllä 2016 kaksitoista työryhmää.  

Aluepoliittinen työryhmä valmistelee vasemmistoliitolle aluepoliittisen 
ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
aluepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia 
sekä aloitteita aluepolitiikan saralta.  

IT-poliittinen verkosto tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää IT-
politiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja seuraa valtion IT-politiikan 
toimeenpanoa. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita IT-politiikan 
saralta. 

Koulutuspoliittinen työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa 
avauksia sekä aloitteita koulutuspolitiikan saralta.  

Kulttuuripoliittinen työryhmä valmistelee kulttuuripoliittisen ohjelman. 
Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää kulttuuripolitiikkaan 
liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita 
kulttuuripolitiikan saralta.  

Maailmanpoliittinen työryhmä koordinoi toimintaa Euroopan 
Vasemmistopuolueessa ja kahdenvälisesti eri sisarpuolueiden sekä 
vasemmistoa lähellä olevien kansalaisjärjestöjen kanssa.  

Organisaatiotyöryhmä tukee puolueorganisaation uudistus- ja 
kehittämistyötä sekä strategian jalkauttamista. Lisäksi työryhmälle kuuluu 
puoluekokouksen tälle osoittamia aloitteita.  

Siirtolaisuus ja kotouttamispoliittinen ryhmä valmistelee siirtolaisuus- ja 
kotouttamispoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja 
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eduskuntaryhmää siirtolaisuus- ja kotouttamispolitiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita siirtolaisuus- 
ja kotouttamispolitiikan saralta. 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä tukee puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää sote-uudistukseen liittyen sekä tuottaa avauksia ja 
kannanottoja sosiaali- ja terveyspolitiikasta.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä valmistelee tasa-arvopoliittisen 
ohjelman sekä tuottaa puolueen käyttöön yhdenvertaisuussuunnitelman. 
Työryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa 
avauksia sekä aloitteita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan saralta. 

Työelämätyöryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
työelämäkysymyksissä. Työryhmä päivittää puolueen pienyrittäjäohjelmaa ja 
käsittelee mm. työelämän tasa-arvokysymyksiä, työympäristöä, työssä 
jaksamista, työaikaa, työttömyysturvaa ja työeläkkeitä. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä valmistelee ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen ohjelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. 
Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
saralta. 

Ympäristötyöryhmä tukee puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa 
avauksia sekä aloitteita ympäristöpolitiikan saralta. 

Kuntapolitiikka, kuntavaalit ja maakuntavaalit  

Vuoden 2017 merkittävin kuntapoliittinen asia on kuntavaalit. 
Valtakunnallisella tasolla vuotta leimaa sote-uudistus, joka toteutuessaan on 
suurin julkishallinnon muutos Suomen historiassa. Se muuttaa kuntien roolia 
ja hallintoa enemmän kuin mikään muutos koskaan aikaisemmin. 

Kuntavaalit 2017 
Tavoitteena on saada vaalien kannalta olennainen ehdokasasettelu 
onnistumaan mahdollisimman hyvin. Kuntavaaleissa 2012 Vasemmistoliitolla 
oli noin 3500 kuntavaaliehdokasta ympäri Suomea. Tämä oli puolueista 
viidenneksi suurin ehdokasmäärä. 
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Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta on 
annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2. ja kuntavaalit 
järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. 

Vaalikampanjan merkittävin vaihe käydään keväällä 2017. Vaalien jälkeen 
kunnissa sovitaan luottamushenkilöpaikoista. 

Maakuntavaalit 2018 
Maakuntavaalit pidetään presidenttivaalien yhteydessä tammikuussa 2018. 
Vaalien ehdokasasettelu toteutetaan ja kampanja käydään syksyllä 2017. 
Aikataulusta johtuen vaaleihin valmistautuminen aloitetaan jo loppukeväästä 
2017.  

Kuntapolitiikka 
Vuoden 2017 merkittävin kuntapoliittinen asia on sote- ja maakuntauudistus. 
Uudistuksen etenemistä seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti 
yhteistyössä puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän kanssa. 

Tämän lisäksi seurataan hallitusohjelman toimeenpanon ja hallituksen 
päätöksien vaikutuksia kuntien toimintaan, kuntatalouteen ja 
kuntapolitiikkaan. Tavoitteena on puolustaa kuntien peruspalveluita sekä 
kansalaisten taloudellisten-, sosiaalisten- ja sivistyksellisten oikeuksien 
toteutumista. 

Vasemmistoliitto ja sen edustajat toimivat aktiivisesti kunta-alan merkittävissä 
yhteisöissä, joita ovat lähinnä Kuntaliitto, Keva, Kuntien takauskeskus ja KT 
Kuntatyönantaja.  

Kuntaliiton sääntö- ja hallintouudistus 
Kuntaliiton sääntö- ja hallintouudistus on saatu päätettyä vuoden 2016 
aikana. Aikaisemmin järjestettyä Kuntaliiton varsinaista kokousta, eli 
kuntapäiviä ei enää järjestetä. 

Jatkossa kunnat suorittavat kuntaliiton valtuuston vaalin jäsenäänestyksenä 
kuntavaalien jälkeen niin, että vaali järjestetään vaalipiireittäin syksyllä 2017. 
Vasemmistoliitto asettaa omat listat ja ehdokkaat Kuntaliiton valtuuston 
vaaliin jokaisessa vaalipiirissä. Kuntaliiton uuden valtuuston toimikausi alkaa 
vuoden 2018 alussa. 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Viestintä 

1. Yleistä 
Viestinnän kehittämisen tärkeimmät alueet vuonna 2017: 

- kuntavaalit 
- sisäinen viestintä 
- joukkokyselyt 
- imagon kehittäminen positiiviseen suuntaan 

2. Ulkoinen viestintä 
Ulkoisen viestinnän välineet:  

- nettisivut (vasemmisto.fi, vaalit.vasemmisto.fi, mahdolliset muut) 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- YouTube ja muut videopalvelut 
- mediatiedotteet 
- Uutiskirje (jäsenet ja seuraajat) 
- jäsen- ja kannattajalehti (jäsenille ja jakomateriaaliksi kerran vuodessa) 
- tapahtumat 

Vasemmiston viestintäryhmä koostuu eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston 
edustajista sekä MEP-avustajasta. 

Ulkoisessa viestinnässä käytetään Vasemmiston osin päivitettyä visuaalista 
ilmettä. Logo ja värit säilyvät jatkossakin ennallaan. Vaalimateriaalissa 
käytetään samaa, raikastettua ilmettä. 

Ilmeeseen voidaan tehdä kampanjakohtaisia lisäyksiä. Puolueen virallisen 
nimen Vasemmistoliitto rinnalla käytetään tiedotuksessa ja viestinnässä 
nimeä Vasemmisto. Sähköpostiosoitteena käytetään lyhennettyä osoitetta 
etunimi.sukunimi@vasemmisto.fi. 

Vasemmistoliiton kuvapankkia pyritään laajentamaan sekä vapaaehtoisvoimin 
että ostamalla palvelua.  
Puolue julkaisee eriaiheisia mielipidetutkimuksia sekä laajalle yleisölle että 
jäsenistölle. Ne toteutetaan SurveyPal-työkalulla. 

3. Sisäinen viestintä 
Sisäisen viestinnän välineet: 

- nettisivut (vasemmisto.fi, vaalit.vasemmisto.fi, mahdolliset muut) 
- jäsenrekisteri 
- Facebook-sivut ja vasemmistoliitto-keskusteluryhmä 
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- Instagram 
- YouTube ja muut videopalvelut (puoluevaltuustojen ja muiden 

merkittävien tapahtumien videointi) 
- Uutiskirje (jäsenet ja seuraajat) 
- jäsen- ja kannattajalehti (jäsenille kerran vuodessa, myös 

jakomateriaaliksi osastoille) 
- jäsenkirjeet ja –kyselyt 

Sisäistä viestintää (jäsenet, osastot, piirit vs. puolue) parannetaan mm. 
seuraavilla toimenpiteillä: 

- jäsenrekisteriä kehitetään extranetin suuntaan, jotta mahdollistetaan 
tiedonkulku molempiin suuntiin. viestintä sekä jäsenien omatoiminen 
tietojen päivitys 

- materiaali- ja kuvapankki Vasextran vanhat materiaalit poistetaan/
piilotetaan ja rakenne tarkistetaan 

- Vasextran linkit ja linkkien avaus ja materiaalien tulostus ohjeistetaan 
- jäsenistön materiaalihankintaan tarkoitetun verkkokaupan 

mahdollisuudet tarkistetaan 
- puolueen jakomateriaalien tarve ja toiveet kartoitetaan 

Yhteistyö 
Puolueen viestintä jatkaa tiivistä yhteistyötä eduskuntaryhmän tiedotuksen 
kanssa. Uutiskirjettä, jäsenlehteä ja muuta ulkoisen viestinnän tueksi 
tehtävää materiaalia toimitetaan yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Ulkoisen 
viestinnän päävastuullinen on eduskuntaryhmän tiedotus, joka huolehtii 
kansanedustajien aloitteiden ja muiden esiintymisten tiedotuksesta. Sisäistä 
viestintää sekä puoluehallituksen ja –valtuuston tiedotusta hoitaa 
puoluetoimisto.  

Vasemmistoliitto toimii kiinteässä kumppanuudessa äänenkannattajansa 
Kansan Uutisten, Kansan Tahdon, Ny Tidin ja Satakunnan työn kanssa. 
Jäsenlehti jaetaan Kansan Uutisten välissä. Puolue on mukana Kansan 
Uutisten verkkoportaalissa, jonka uutisvirrassa näytetään puolueen 
ajankohtaiset asiat. 

Tapahtumat 
Vasemmistoliitto pyrkii olemaan vuoden 2017 tapahtumista mukana ainakin 
Valkeakosken Työväen musiikkijuhlilla, Porin SuomiAreenassa, Maailma 
kylässä –tapahtumassa ja Pride-kulkueissa. SuomiAreenan järjestelyistä 
vastaa eduskuntaryhmä, Valkeakosken juhlista puoluetoimisto.  
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Viestinnän kalenteri 
Vasemmistoliiton viestinnässä otetaan huomioon kansalliset tai kansainväliset 
teemapäivät ja -viikot sekä puolueen omat tapahtumat. Viestintä suunnittelee 
ja täydentää yhteistyössä eduskuntaryhmän ja europarlamentaarikon 
viestintävastuullisten kanssa tapahtumalistan, joka tallennetaan myös 
Vasextra-sivustolle. Kalenterilista teemapäivien pohjalta suunnitellaan 
mahdollisuuksien mukaan toteutettavat viestintätoimet 

Työelämäpolitiikka 

Vasemmistoliiton työelämälinjauksia kehitetään niin, että puolueen 
työelämäpolitiikassa tunnistuvat muutkin työn tekemisen ja teettämisen 
muodot kun vakituinen ja kokoaikainen työsuhteinen työelämäpolitiikka. 
Vasemmisto ottaa aiempaa vahvemman roolin työsuhteen ulkopuolella 
työskentelevien oikeuksien kehittämisen ja alusta- ja palvelutalouden 
mukanaan tuomien työelämäkysymysten ratkaisemiseen.     
Vasemmiston työelämäpolitikan läpäisee sukupuolivaikutusten ja työn 
tekemisen moninaistumisen arviointi.  Keskeisiä työelämäkysymyksiä ovat 
työntekijöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä, 
työllisyys- ja työttömyysturva, perustulo, työaika ja yhteistoimintamenettely.  
Vasemmisto nostaa ratkaisukeskeisesti erityisesti esiin samapalkkaisuuden 
edistämisen ja palkkasyrjinnän poistamisen kysymyksiä sekä pienten, suoran 
ammatillisen edunvalvonnan ulkopuolelle olevien työpaikoilla työskentelevien 
kysymyksiä.     

Puolueen linjauksia pohditaan puoluehallituksen nimeämässä 
työelämätyöryhmässä.  

Työelämätyöryhmä ja eduskuntaryhmä tekevät kiinteää yhteistyötä. 
Työryhmän eurooppalaisena viitekehyksenä toimii Euroopan 
vasemmistopuolueen ja eurovasemmiston parlamenttiryhmän tukema Trade 
Unionists’ Network, TUNE. 

Vasemmistoliitto tekee yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen kanssa kaikilla 
tasoilla ja tukee jäseniään, jotka toimivat työpaikkatasolla, ovat ehdolla tai jo 
toimivat liittonsa toimielimissä ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa.       

Kansainvälinen toiminta 

Vasemmistoliiton lähimpiä ulkomaisia yhteistyökumppaneita ovat 
Pohjoismaiden punavihreän allianssin (NGLA), Euroopan 
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Vasemmistopuolueen (EL) sekä Euroopan yhtyneen vasemmiston ja 
Pohjoismaiden vihreän vasemmiston (GUE/NGL) jäsenpuolueet. Myös 
muihin Vasemmistoliittoa aatteellisesti lähellä oleviin puolueisiin ja järjestöihin 
ylläpidetään suhteita. 
  
Euroopan parlamentin jäsenenä toimii Merja Kyllönen, joka johtaa GUE/
NGL:n työtä Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa ja toimii varajäsenenä 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnassa. Kyllönen on jäsenenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisen 
yhteistyövaliokunnan valtuuskunnassa sekä suhteista Japaniin vastaavassa 
valtuuskunnassa. Ryhmän apulaispääsihteerinä toimii Sanna Lepola. 
  
Vasemmistoliitto ottaa aiempaa vahvemman aseman Euroopan 
Vasemmistopuolueessa. Osallistumalla EL:n johtamiseen Vasemmistoliitto on 
muuttamassa EL:n toimintatapoja avoimemmiksi ja demokraattisemmiksi. 
EL:n työryhmiin ja verkostoihin osallistuvat Vasemmistoliiton omien 
työryhmien esittämät ja puoluehallituksen valitsemat edustajat. 
  
Vasemmistoliitto vaikuttaa eurooppalaisen vasemmiston kantoihin sekä 
hakee yhteisiä eurooppalaisia linjauksia kampanjoinnin pohjaksi Suomessa. 
Vasemmistoliitto on osa eurooppalaista vasemmistoa puoluetoiminnan lisäksi 
kansalaisliikkeitä tukemalla. Kansainvälisen toiminnan kautta ammennetaan 
hyviä käytäntöjä kampanjoista ja poliittisista aloitteista kotimaiseen 
politiikkaan sekä pyritään levittämään omia onnistumisia kumppaneille. 
  
Kansainvälisiä kysymyksiä käsitellään Maailmanpoliittisten asioiden 
työryhmässä. Muut työryhmät kytketään kansainväliseen työhön niiden 
vastuualueilla mm. siten, että EL:n työryhmä- ja verkostotoimintaan 
osallistuvat henkilöt raportoivat myös maailmanpoliittiselle työryhmälle ja 
tarvittaessa osallistuvat sen kokouksiin. 
  
Vasemmistoliitto vaikuttaa myös ruohonjuuritason solidaarisuustyötä 
tekevässä Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:ssä, jonka jäsenenä puolue on. 

Vasemmistonaiset / Valtikka 

Vasemmistonaisten valtakunnallista toimintaa koordinoi ja ohjaa vuosiksi 
2017–2019 valittu toimikunta Valtikka. Valtikka kokoontuu vuoden aikana 4–5 
kertaa. Valtikan työvaliokunta, Työhanska, kokoontuu ennen Valtikan 
kokouksia sekä tarpeen mukaan.  

Alueilla Vasemmistonaiset toimii paikallisten toimintaryhmiensä kautta. 

!  12



Vasemmistonaisten toiminnan päämääränä vuodelle 2017 on kaataa 
maamme hallitus. 

Toiminnan painopistealueet vuodelle 2017 
1. Kuntavaalit 9.4.2017  
2. Maakuntavaalit tammikuussa 2018  
3. Paikallistoiminnan kehittäminen  
4. Viestintäkanavien vakiinnuttaminen  

Kuntavaalit 
Vasemmistonaiset edistää toiminnallaan Vasemmistoliiton 
kuntavaalimenestystä ja nostaa vaalikampanjoinnissa esille nais- ja tasa-
arvonäkökulmaa. Vasemmistonaiset tukee naisehdokkaita vaalityössään 
tarjoamalla tukea graafisen materiaalin suunnitteluun ja tuottamiseen 
yhteistyössä graafikon kanssa.  

Tuemme paikallisia toimintaryhmiä naisehdokkaiden yhteisessä 
kuntavaalityössä. 

Tavoitteena on kasvattaa Vasemmistoliiton naisvaltuutettujen määrää 
valtuustoissa. 

Maakuntavaalit 
Vasemmistonaiset kouluttaa naisia tulevia maakuntavaaleja varten 
järjestämällä maakunta- ja itsehallintoaiheisen feminaarin yhteistyössä KSL 
Opintokeskuksen kanssa. 

Vasemmistonaiset tukee Vasemmistoliiton ehdokashankintaa 
maakuntavaaleihin. 

Paikallistoiminnan kehittäminen 
Vasemmistonaiset tukee paikallista toimintaa tuottamalla materiaalia ja 
toimintamalleja toiminnan tueksi.  
Toimintaryhmäavustuksia kohdennetaan paikallisen toimintaryhmätoiminnan 
kehittämiseen. 

Viestintäkanavien vakiinnuttaminen 
Vasemmistonaiset uudistaa viestintäänsä mm. ottamalla käyttöön 
säännöllisesti ilmestyvän sähköpostiuutiskirjeen sekä aloittamalla Kansan 
Uutisten verkkosivustolla blogin. Lisäksi aktiivisuutta ja näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa lisätään.  
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Viestintää kehitetään yhdessä vuonna 2016 rekrytoidun sivutoimisen viestijän 
kanssa.  

100 tasa-arvotekoa 
Vasemmistonaiset on mukana Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain 
neuvottelukunnan (TANE) yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä 
100 tasa-arvotekoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja pitää 
Suomen vahvaa tasa-arvo-osaamista esillä. Vasemmistonaiset luo oman 
tasa-arvoteon, haastaa lähiyhteisönsä sekä viestii hankkeesta omissa 
verkostoissaan. 

Landsstyrelsen 

Landsstyrelsen har som uppgift att planera, organisera och leda 
Vänsterförbundets svenska verksamhet i enlighet med beslut fattade av 
partiets beslutande organ och landsmötet. 

Det finns ingen anställd för den svenska verksamheten, utan arbetet sköts av 
landsstyrelsens ordförande och medlemmar i samverkan med den övriga 
partiorganisationen på riks-, distrikts- och kommunnivå. 

Vänstern måste kunna fungera också på svenska på de svensk- och 
tvåspråkiga orter, där partiet överhuvudtaget har verksamhet. Landsstyrelsen 
stöder denna lokala verksamhet. 

Under början av året koncentreras insatserna på kommunalvalskampanjen. 

I samband med kommunalvalet väljs också ett nytt folkting, där platserna 
fördelas på basen av de röster som svenskspråkiga kandidater fått i 
kommunalvalet. Landsstyrelsen nominerar Vänsterns folktingskandidater och 
sköter partiets andra uppgifter i samband med folktingsvalet. 

Sommarens fisksoppskalas kommer att ordnas i Vasatrakten. 

Landsstyrelsen kommer också under året att främja förutsättningarna för 
svenskspråkig studiecirkelverksamhet på lokal nivå. 

Landsstyrelsenin tehtävänä on suunnitella, järjestää ja johtaa ruotsinkielistä 
toimintaa puolueen päättävien elinten sekä landsmöten päätösten mukaisesti.  
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Ruotsinkielistä toimintaa varten ei ole työntekijää palkattuna, vaan työtä 
hoitavat Landsstyrelsenin puheenjohtaja ja jäsenet yhteistyössä eri tasoilla 
toimivien puolueen toimijoiden kanssa, puoluetoimistolta kuntatasolle. 

Vasemmiston on pystyttävä toimiman myös ruotsiksi niillä ruotsin- ja 
kaksikielisillä paikkakunnilla, joilla puolueella on toimintaa. Landsstyrelsen 
tukee aktiivisesti tätä paikallista toimintaa. 

Vuoden alussa keskitetään panostukset kuntavaalikampanjaan. 

Kuntavaalien yhteydessä valitaan myös uusi folkting, jossa paikat jaetaan 
ruotsinkielisten kuntavaaliehdokkaiden saamien äänien perusteella. 
Landsstyrelsen asettaa Vasemmiston ehdokkaat folktinget-vaaleissa ja hoitaa 
muutkin puolueelle kuuluvat tehtävät vaalien yhteydessä. 

Kesän kalasoppakestit järjestetään Vaasan seudulla. 

Landsstyrelsen tulee vuoden aikana myös tekemään työtä paikallistason 
ruotsinkielisen opintopiiritoiminnan edistämiseksi. 

Hallinto ja talous 

Puoluevaltuusto 
Puoluevaltuusto kokoontuu vuonna 2017 sääntömääräisesti kaksi kertaa. 
Kevätkokous pidetään lauantaina 18.3. Helsingissä. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään kuntavaaleja. 

Puoluevaltuuston syyskokous on 18.11. Helsingissä. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään mm. maakuntavaaleja ja 
presidentinvaalia 

Puoluehallitus 
Puoluehallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 
lukuun ottamatta heinäkuuta. Puoluehallituksen kokouspäivät 2017 ovat 
28.1., 22.2., 22.3., 12.4., 10.5., 7.6., 2.–3.9., 20.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. 
Puoluehallitus voi tarvittaessa kokoontua muulloinkin. Syyskuun alun 
kokouksen seminaariosuuteen osallistuvat myös piirien puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat, Vasemmistonaisten Valtikka ja puolueen työntekijät. 

Puoluetoimisto ja henkilöstö 
Puolueen taloudellinen tilanne on hieman parantunut vuoden 2015 
eduskuntavaalitappion aiheuttamasta notkahduksesta. Tästä syystä vuoden 
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2017 budjetti ja pitkän tähtäimen suunnitelma on laadittu ilman henkilökunnan 
lomautuksia. 

Puoluetoimistossa työskentelee puoluesihteerin lisäksi poliittinen sihteeri 
(osa-aikainen), järjestö- ja kunnallissihteeri, tiedottaja sekä naispoliittinen 
sihteeri (osa-aikainen). Tiedottajan tehtäviin kuuluvat puolueen sisäinen ja 
ulkoinen tiedottaminen yhteistyössä puoluesihteerin kanssa.  

Avaintulosalueidensa lisäksi kullakin poliittisella työntekijällä on muita 
erikseen sovittuja vastuualueita.  

Puolueen palkkaamina alueilla työskentelee viisi toiminnanjohtajaa 
vastuualueinaan:  

- Eteläinen alue (Helsinki ja Uusimaa) 
- Läntinen alue (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme) 
- Keskinen alue (Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa) 
- Itäinen alue (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi) 
- Pohjoinen alue (Oulu, Kainuu ja Lappi) 

Puoluetoimiston hallinto- ja talousosastolla työskentelee taloussihteeri ja 
hallinnon sihteeri, sekä jäsensihteeri (osa-aikainen), joka vastaa 
jäsenpalvelusta. 

Puolueen naispoliittista toimintaa koordinoi Vasemmistonaisten Valtikka ja 
ruotsinkielistä toimintaa Landsstyrelsen. 

Työyhteisön yhteisöllisyyden ja tasa-arvon kehittämistä jatketaan. 

Talous 
Vasemmistoliiton taloutta sopeutetaan edelleen vaalitappioon ja puoluetuen 
leikkautumiseen. Puolueelle on tehty taloussuunnitelma vuodesta 2016 
lähtien vuoden 2020 loppuun saakka, jolla puolueen taloutta tasapainotetaan. 
Taloussuunnitelma päivitetään vuoteen 2021. 

Taloussuunnitelman mukaan puolue sopeuttaa talouden siten, että puolue ei 
velkaannu ja kykenee hoitamaan taloussuunnitelmakauden aikana 
kuntavaalit 2017, presidentinvaalit ja maakuntavaalit 2018 sekä vuonna 2019 
eduskuntavaalit, EU-vaalit ja puoluekokouksen. 

Vuosittain hyväksytään puolueelle budjetti taloussuunnitelmassa sovitun 
raamin pohjalta.  
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Puolueen varainhankintaa kehitetään. Seinäkalenteri ilmestyy 
vuodenvaihteessa yhteistyössä vasemmistolehtien kanssa. 

Puolueen maksuvalmius pidetään hyvänä tiukasta taloustilanteesta 
huolimatta. 

Vasemmistoliiton talousarvion noudattamista valvotaan puoluehallituksessa 
kustannuspaikoittain ja mahdollisiin ylityksiin puoluehallitus puuttuu ripeästi. 
Puolueessa noudatetaan tiukkaa budjettikuria, mikä merkitsee, että budjetin 
ylityksiä ei sallita. 
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